
TRIGÉSSIMA  OITAVA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE
ADMINISTRAÇÃO  DO  INSTITUTO  DE  PREVIDENCIA  SOCIAL  DOS
SERVIDORES  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DE  SANTOS  –  IPREVSANTOS,
PARA O MANDATO DE 2019 A 2023, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE
2022.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min
a reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom. O Conselho reuniu-se para tratar
das  seguintes  pautas:  1)  Leitura  e  aprovação das  atas  das  reuniões  extraordinária  e
ordinária  anteriores;  2)  Deliberação  sobre  o  Relatório  de  Gestão  e  Governança  do
Instituto  -  1º  Semestre  de  2022;  3)  Deliberação  sobre  reuniões  do  Conselho  de
Administração de forma presencial; 4) Credenciamento: BANCO SAFRA S.A., CNPJ:
58.160.789/0001-28;  SAFRA  SERVICOS  DE  ADMINISTRACAO  FIDUCIARIA
LTDA.  –  CNPJ  06.947.853/0001-11;  BANCO  J.  SAFRA  S  A  -  CNPJ:
03.017.677/0001-20;  MULTI  SHOPPINGS  FUNDO  DE  INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO  –  FII  –  SHOP11  -  CNPJ  22.459.737/0001-00  e  FUNDO  DE
INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO
– CNPJ 14.120.520/0001-42; 5 -Deliberação e aprovação do relatório de investimentos
ref.  Agosto  de  2022;  6)  Análise  do  sistema  antissuborno;  7)  -  Assuntos  gerais
(Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano
Estratégico  /  Estudos  Atuariais  /  Outros).  Estavam  presentes  para  participarem  da
reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sra. Elaine
de Santana Lopes, Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, Sra. Jaqueline Marco do
Nascimento,  Sr.  Luiz  Francisco  dos  Santos,  Sra.  Elizabeth  Galdino  Mestre,  Sra.
Rosimeire Lyra dos Santos, Sra. Neide Gravato da Silva e Sra. Eliana Rocha de Lima.
Presentes também, por parte do IPREVSANTOS, o Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis
Junior,  Presidente do Instituto,  o  Sr.  Jean Viana  de Lima,  Chefe da SAAF e o Sr.
Rodrigo Brandão de Araújo, Chefe da CONFIN. O Sr. André abriu a presente reunião
fazendo a leitura da primeira pauta a ser discutida: 1)  Leitura e aprovação das atas
das reuniões extraordinária e ordinária anteriores: O Sr. André iniciou lembrando
que a ata supracitada foi encaminhada via e-mail para leitura antecipada dos membros e
perguntou  se  todos  os  presentes  concordavam  em  passar  para  a  aprovação.  Em
continuidade todos os presentes concordaram e aprovaram as atas. O Sr. André então
passou  para  as  deliberações  do  segundo  item  de  pauta: 2) Deliberação  sobre  o
Relatório de Gestão e Governança do Instituto - 1º Semestre de 2022: O Sr. André
passou a palavra para o Sr. Jean que iniciou a apresentação do referido relatório aos
membros presentes. Continuou ressaltando os dados pertinentes à gestão do Instituto no
último semestre e, por fim, perguntou aos conselheiros se havia alguma dúvida a ser
sanada  em  referência  aos  dados  apresentados.  Em  deliberação  os  presentes  não
manifestaram questionamentos e o Sr. André pautou pela aprovação do Relatórios de
Gestão  e  Governança  do  IPREVSANTOS –  1º  semestre  de  2022,  sendo  o  mesmo
aprovado por unanimidade.  Sem mais deliberações sobre o tema o Sr. André seguiu
para  o  próximo  item  da  pauta.  3)  Deliberação  sobre  reuniões  do  Conselho  de
Administração de forma presencial: O Sr. André lembrou aos presentes que na última
reunião ordinária foi pautado, nos assuntos gerais, sobre a possibilidade de retorno das
reuniões  de  forma  presencial,  ficando  a  deliberação  final  para  a  presente  reunião.
Continuando,  o  Presidente  do  Conselho  abriu  a  pauta  para  votação  nominal  dos
presentes,  considerando que o conselheiro Ironides  Agostinho,  que está  ausente  por
motivo de  férias,  já  havia se  manifestado favoravelmente pelo retorno das  reuniões
presenciais. Em votação “pelo retorno das reuniões do conselho administrativo em
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forma presencial”, os conselheiros titulares e os suplentes habilitados manifestaram-se
conforme segue: Sr. André Cheutchuk: SIM; Sra. Elaine de Santana Lopes: SIM; Sra.
Daniele Orgem Fernandes da Silva: SIM; Sra. Jaqueline Marco do Nascimento: SIM;
Sr. Luiz Francisco dos Santos: SIM; Sra. Eliana Rocha de Lima: SIM. A Sra. Neide
Gravato  da  Silva  manifestou-se  pelo  NÃO  por  motivo  de  impossibilidade  de
comparecimento  presencial  até  o  mês  de  dezembro  do  corrente  exercício,  e  a  Sra.
Elizabeth Galdino Mestre não havia conseguido acesso a reunião até a finalização da
presente  votação,  ficando  assim  prejudicada  sua  manifestação.  Novamente  com  a
palavra, pela maioria, o Sr. André comunicou a aprovação do retorno das reuniões do
conselho  em forma presencial  a  partir  da  próxima  reunião  agendada  para  o  mês  e
outubro/2022. Dando continuidade a reunião o Sr. André passou a palavra para o Sr.
Rodrigo para sua apresentação em referência as próximas pautas: 4) Credenciamentos:
BANCO  SAFRA  S.A.,  CNPJ:  58.160.789/0001-28;  SAFRA  SERVICOS  DE
ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA. – CNPJ 06.947.853/0001-11; BANCO
J. SAFRA S A - CNPJ: 03.017.677/0001-20; MULTI SHOPPINGS FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – SHOP11 - CNPJ 22.459.737/0001-00 e
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO
LONGO  PRAZO  –  CNPJ  14.120.520/0001-42.  O  Coordenador  iniciou  sua  fala
apresentando o credenciamento do Banco Safra. Informou que a instituição perdeu o
prazo  de  atualização  dos  credenciamentos  no  mês  de  janeiro  de  2022  justificando
problemas  internos  da  instituição,  mas  que  tem  total  interesse  em  disponibilizar
produtos do banco para o IPREVSANTOS. Dessa forma, o Comitê de investimentos
aprovou  credenciamento  do  Banco,  Administrador  e  Gestor  da  Instituição,  com  a
justificativa de aumentar o rol de produtos para análise. O Sr. André pautou a aprovação
do  credenciamento,  sendo  o  mesmo  aprovado  por  unanimidade.  Seguindo,  o  Sr.
Rodrigo  apresentou  o  Fundo  Caixa  Juros  e  Moeda  FIM.  O  ativo  é  uma opção  de
investimento da Caixa voltado para o mercado de crédito e letras financeiras, sendo uma
alternativa apresentada pelo Banco, devido ao fato da instituição não possuir interesse
comercial  na emissão de letras financeiras próprias, como as demais. O Sr. Rodrigo
reforçou que no comparativo de rentabilidade o fundo não deixa a desejar para as letras
sendo que possui prazo de resgate D+0, o que o torna mais líquido que os mencionados
títulos  de  crédito.  A Sr.  Elizabeth questionou quais  letras  compunham os  ativos  da
carteira, já que a Caixa não possui o interesse de emiti-las. Em resposta, o Sr. Rodrigo,
informou que o gestor  do fundo adquire  no mercado secundário diversos  títulos  de
várias instituições, com taxas atrativas e dentro do permitido em regulamento. O Sr.
André  pautou  a  aprovação  do  credenciamento,  sendo  o  mesmo  aprovado  por
unanimidade.  Por  fim,  o  Sr.  Rodrigo  apresentou  proposta  de  homologação  de
credenciamento do Fundo SHOP11. Este ativo será transferido para o IPREVSANTOS,
devido a liquidação do Fundo CAPITÂNIA FIM. Neste sentido, o Sr. Rodrigo informou
que o IPREVSANTOS votou contra a entrega do ativo, da forma e no cronograma em
que  foi  apresentado,  mas,  perdeu  na  maioria  dos  votos  dos  cotistas.  Assim,  o
credenciamento  se  mostra  necessário  para  que  o  Instituto  evidencie  aos  órgãos
fiscalizadores o zelo e diligência, perante o recebimento do ativo. Em relação ao fundo,
é um ativo do segmento imobiliário, seus investimentos são dois shoppings centres no
Sul do país (Gravataí e Lajeado), que estão em funcionamento normal, com base em
pesquisa  realizada.  Retomando  a  palavra  o  Sr.  André  pautou  a  homologação  dos
credenciamentos supracitados já devidamente habilitados pelo Comitê. Em deliberação
os credenciamentos foram homologados por unanimidade. Em continuidade o Sr. André
passou  para  a  pauta  pertinente  a  Deliberação  e  aprovação  do  relatório  de
investimentos  ref.  Agosto  de  2022:  O  Sr.  André  ressaltou  que  o  relatório  de
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investimento  referente  ao  mês  de  agosto  de  2022  já  havia  sido  encaminhado  com
antecedência  passando,  em  seguida,  a  palavra  para  o  Sr.  Rodrigo  que  iniciou
apresentado  o  desempenho  positivo  da  carteira.  Este  fato  se  tornou  possível,
principalmente as realocações realizadas ao longo do ano em renda fixa, reduzindo ao
máximo a volatilidade antes apresentada. Seguindo reforçou que a inflação apresentou
deste julho resultados negativos, o que coloca o desempenho da carteira mais próximo
dos objetivos de meta atuarial. Em relação as movimentações, o Coordenador informou
que não houve alocações no mês, sendo o fato mais relevante o recebimento dos cupons
de títulos públicos. Para finalizar, reafirmou o desejo de adquirir mais letras financeiras,
porém indicou que o comitê aguardará o período deflacionário para não prejudicar a
rentabilidade.  No  mais,  o  Gestor  se  colocou  à  disposição.  Não  havendo  mais
considerações dos presentes o Sr. André pautou a aprovação do referido relatório, sendo
o mesmo aprovado por unanimidade (ANEXO I).  Sem mais considerações o Sr. André
passou para a pauta: 6) Análise do sistema antissuborno: O Sr. Jean iniciou elencando
que  o  documento  referente  as  análises  do  sistema  antissuborno  já  havia  sido
encaminhado para ciência prévia dos conselheiros e continuou explicando sobre os itens
integrantes  da  análise  do  sistema  de  gestão  antissuborno:  no  item  Mudanças  em
Questões Externas e Internas Pertinentes ao SGAS, citou a realização de treinamento
dos  servidores  recém  empossados  nos  temas,  Antissuborno,  principais  pontos  do
Código  de  Ética,  apresentação  da  Política  Antissuborno e  comprometimento  com a
Política  através  de  assinatura  de  termo  de  compromisso.  No  item  Resultados  de
Auditorias (Internas e Externas), explanou sobre a Auditoria externa realizada no ano
anterior e que motivou a manutenção do Certificado ISO 37001 do IPREVSANTOS,
comentou também sobre a realização de Curso de formação de 7 Auditores Internos os
quais  todos  foram  certificados.  Já  no  item  Suficiência  de  Recursos,  demonstrou  a
disponibilidade de recursos garantidos pela Alta Direção para a realização de Auditorias
periódicas  e  estudos  para  implantação de  outra  ISO,  a  9001.  Citou  também o item
relacionado à Eficácia das Ações tomadas para abordar Riscos e Oportunidades, quando
demonstrou  alguns  projetos  (Reforma  da  Previdência  Municipal,  Avaliação  de
Desempenho dos Servidores e “Compras de Vidas”) como forma de obter benefício em
oportunidade identificada anteriormente na análise de cenário (SWOT) ou como forma
de mitigar/eliminar algum risco que o Instituto possa estar exposto, também verificado
em análise realizada anteriormente. No que diz respeito à Política Antissuborno, sobre
este  item,  o  Sr.  Jean  relatou  que  todos  que  mantém  alguma  relação  com  o
IPREVSANTOS são informados sobre a garantia do anonimato ao denunciante, bem
como, não haver risco de represália ao delator da denúncia e também aproveitou para
salientar sobre a delegação de autonomia à função de compliance antissuborno para que
o Sistema funcione plenamente. Todos os parceiros de negócios, através de cláusula
específica em contrato, tomam ciência da conduta, Antissuborno e Ética, a ser adotada
durante o período que durar esta parceria, esta foi a análise sobre o item Compromisso
de Cumprimento. Em último comentário, o Sr. Jean citou o Desempenho do Sistema de
Gestão Antissuborno. Ressaltou que ao longo do último ano, o sistema não recebeu
nenhuma denúncia de suborno ou conduta imprópria vedada pela Política Antissuborno
ou Código de Ética, todos os gestores realizaram avaliação de risco nos processos mais
suscetíveis  ao suborno,  todos os  servidores  receberam treinamento sobre conceito  e
condutas de suborno não admitidas no Instituto, houve a certificação de 7 auditores
internos  entre  os  servidores  do  IPREVSANTOS  e  realização  de  Due  Diligence
(investigação  de  vida  pregressa  dos  servidores)  em  acordo  com  o  Manual  de
Procedimentos (PRGAS05). Assim, após análise dos itens aqui expostos ao Conselho de
Administração,  considera  que  o  SGA  –  Sistema  de  Gestão  Antissuborno  do
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IPREVSANTOS está operando de forma EFICIENTE.  Após sua apresentação a Sra.
Elizabeth se manifestou perguntando quem, nominalmente,  faz parte  da mencionada
“alta direção”, propondo também que no próximo relatório conste o nome ou cargo dos
responsáveis para maior clareza nas informações. Em resposta o Sr. Jean esclareceu que
a “alta direção” é composta pelo Presidente, chefes de departamentos e membros dos
conselheiros,  ou  seja,  todos  que  detêm  algum  poder  deliberativo.  Continuando,
agradeceu  a  proposta  da  Sra.  Elizabeth  e  que  a  mesma  será  inserida  no  próximo
documento. Novamente com a palavra a Sra. Elizabeth solicitou esclarecimentos sobre a
relação entre os projetos citados e as ações tomadas para abordar riscos e oportunidades.
Em resposta o Sr. Jean explicou que todos os sistemas de gestão da qualidade que o ISO
emite  certificado são  muito  semelhantes  e  se  diferem apenas  no  item 8,  Operação,
devido a estas semelhanças, todos estes sistemas de gestão da qualidade prescrevem a
obrigatoriedade da organização realizar uma análise de cenário SWOT (traduzindo para
o português, forças, fraquezas, Oportunidades e Ameaças). Quando, após esta análise, a
organização  deve  estabelecer  ações/projetos  para  se  beneficiar  com  alguma
oportunidade identificada ou mitigar/eliminar alguma ameaça constatada também nesta
análise de cenário.  Após a explicação a Sra. Elizabeth manifestou ainda ter dúvida
quanto ao tema. O Sr. Rui fez uso da palavra e elucidou o questionamento, relatando
que este item é padrão em todas as ISO´s onde é necessário fazer uma análise apara
identificar problemas que podem atingir a organização, como foi o desenvolvimento do
Projeto da Reforma Previdenciária, que teve como objetivo mitigar o déficit atuarial do
Sistema Previdenciário do Município.  O Sr. André perguntou aos membros se havia
mais  alguma  consideração  sobre  o  tema  e  se  poderiam  passar  para  aprovação  do
Relatório sobre a análise do sistema antissuborno. Em manifestação o referido relatório
foi aprovado por unanimidade. Continuando o Sr. André passou para o último item da
pauta: Assuntos gerais (Acompanhamentos: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço
dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros): O Sr. Rui pediu
a  palavra  e  falou  sobre  o  recebimento  de  um  ofício  oriundo  da  Polícia  Federal
solicitando informações sobre a aplicação financeira efetuada em 2015 junto ao Fundo
LSH. Continuou explicando aos membros que o Fundo LSH refere-se a um hotel no Rio
de Janeiro/RJ e que faz parte de 05 (cinco) operações de investigação por parte da
Polícia  Federal.  Disse  que  no  decorrer  dos  últimos  anos  já  havíamos  recebido
intimações para prestar informações de órgãos como a Secretaria da Previdência, CVM
– Comissão de Valores Mobiliários e Tribunal de Contas sobre as datas em que foram
feitas as aplicações e quem estava na gestão do Instituto à época. Elencou, ainda, que a
partir de sua gestão, em 2017, o IPREVSANTOS participa de todas as assembleias que
tratam  do  acompanhamento  sobre  as  ocorrências  pertinentes  a  administração  desse
fundo. Ressaltou que o Dr.  Kerginaldo Marques,  chefe do DEJUR e o Sr.  Rodrigo
Brandão,  Chefe  da  CONFIN,  participam  ativamente  das  reuniões,  e  que  suas
considerações formam de extrema importância para evitar que fossem aportados novos
valores junto ao Fundo LSH. Continuou explicando que agora, com o recebimento do
ofício por parte da delegacia regional da Polícia Federal em Santos, há indicações de
que as investigações estão direcionadas para o IPREVSANTOS. Disse ainda que em
2018 foi publicada matéria em jornal de grande circulação na citando nominalmente o
Instituto. O Sr. Rui entende ser importante propor ao departamento jurídico a elaboração
de um parecer técnico quanto as providências que esta gestão deve tomar. O Sr. André
pediu a  palavra e enfatizou a  importância  da atuação do presente conselho junto as
providências que serão determinadas. Em resposta o Sr. Rui esclareceu que no ofício
resposta encaminhado à Polícia Federal na presente data, solicitamos autorização para
acesso  a  todas  as  informações  constantes  na  investigação  para,  assim,  termos
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fundamentos para determinar as providências necessárias. Continuou ressaltando que o
Instituto precisa ter base documental para identificar a ocorrência de qualquer tipo de
malfeito que tenha sido praticado pois, só assim, poderemos tomar medidas para reparar
eventuais  danos  patrimoniais  junto  ao  Instituto.  A Sra.  Elizabeth  pediu  a  palavra  e
ressaltou a importância de envolvermos do departamento jurídico para que o conselho
possa ter ciência de todas as ocorrências que envolvem esse fato. O Sr. Rui retomou a
palavra dizendo que dentre as 05 (cinco) operações de investigação da Polícia Federal
constam diversas fraudes ligadas ao Fundo LSH, e que em 2018 houve uma delação
premiada que mencionou o IPREVSANTOS. Esclareceu também que se for detectada a
ocorrência de qualquer ilegalidade e/ou recebimento de propina não é o Instituto que
responderá, e sim o responsável ou responsáveis pelo ato. Finalizou enfatizando que não
podemos ficar inertes sobre esses fatos e  que qualquer ocorrência de ilegalidade ou
fraudes  deverão  ser  apuradas,  com  consequências  aos  responsáveis.  Retomando  a
palavra o Sr. André agradeceu as explicações do Sr. Rui e disse ficar no aguardo quanto
ao andamento das investigações. Continuando perguntou se existia mais algum assunto
a ser  discutido,  sendo deliberado por todos que não. Sem mais considerações  o Sr.
André agradeceu aos membros presentes e  deu a presente reunião por encerrada.  A
próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 26/10, às 14h00, de forma presencial
junto  à  sede  do  Instituto.  A  presente  ata  foi  registrada  pela  Sra.  Daniele  Orgem
Fernandes da Silva e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será
assinada pelos presentes. 
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ANEXO I

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

AGOSTO/2022

O Conselho de Administração do IPREVSANTOS, apresenta APROVAÇÃO do

parecer  encaminhado  pelo  Comitê  de  Investimentos  referente  aos  relatórios  de

acompanhamento  de  rentabilidade  e  risco  das  diversas  modalidades  de  operações

realizadas na aplicação de seus recursos.

A carteira de investimentos do Instituto reflete as decisões de investimentos e

alocações  deliberadas  no  mês  corrente,  que  foram  devidamente  fundamentadas  e

registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política de

Investimentos para o ano de 2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução

4.963/2021, e suas atualizações. 
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iprev@santos.sp.gov.br. - DATE_ATOM: 2022-10-31T17:04:38-03:00

31 Oct 2022, 17:05:26
DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA Assinou - Email: daniele-iprev@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250
(198.49.133.250 porta: 4410) - Geolocalização: -23.9361362 -46.3256112 - Documento de identificação informado:
251.588.768-60 - DATE_ATOM: 2022-10-31T17:05:26-03:00

31 Oct 2022, 17:14:41
RODRIGO BRANDÃO Assinou - Email: rodrigobrandao@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250 (198.49.133.250
porta: 59852) - Documento de identificação informado: 368.285.788-56 - DATE_ATOM: 2022-10-31T17:14:41-03:00

01 Nov 2022, 09:42:25
ELAINE DE SANTANA LOPES Assinou - Email: elainelopes@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250 (198.49.133.250
porta: 24678) - Documento de identificação informado: 162.375.968-44 - DATE_ATOM: 2022-11-01T09:42:25-03:00

05 Nov 2022, 07:17:15
NEIDE GRAVATO DA SILVA Assinou - Email: neidegravato@gmail.com - IP: 177.26.88.34
(ip-177-26-88-34.user.vivozap.com.br porta: 21816) - Geolocalização: -22.965032940434472 -43.17886343044753
- Documento de identificação informado: 018.450.438-47 - DATE_ATOM: 2022-11-05T07:17:15-03:00

11 Nov 2022, 15:16:47
ANDRÉ MOTTA CHEUTCHUK Assinou - Email: andrecheutchuk@santos.sp.gov.br - IP: 177.33.97.174
(b12161ae.virtua.com.br porta: 62182) - Geolocalização: -23.590209310043114 -46.57902729936474 -
Documento de identificação informado: 312.369.178-04 - DATE_ATOM: 2022-11-11T15:16:47-03:00

16 Nov 2022, 10:13:19
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS Assinou - Email: luizfrancisco@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250
(198.49.133.250 porta: 16264) - Documento de identificação informado: 133.773.608-24 - DATE_ATOM:
2022-11-16T10:13:19-03:00

19 Nov 2022, 21:31:41
ELIZABETH GALDINO MESTRE Assinou - Email: emestre33@gmail.com - IP: 187.22.101.20
(bb166514.virtua.com.br porta: 20558) - Documento de identificação informado: 037.084.798-90 - DATE_ATOM:
2022-11-19T21:31:41-03:00

Hash do documento original
(SHA256):2cb5de8a3d93a4f7e1ddf4bd8e9d0821e7b943a73c33d29ee5243ab0bc2d1af2
(SHA512):f3cf227a8c6c6038524d5777223204b6a9a6740eed05f5d22a218353828d4bb3c9c0deaca3090f7a8410b70335831adcc91c7af5080b81ae8c5b2ec79cf8f0f8

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

https://www.google.com.br/maps/search/-23.9361362 -46.3256112
https://www.google.com.br/maps/search/-22.965032940434472 -43.17886343044753
https://www.google.com.br/maps/search/-23.590209310043114 -46.57902729936474
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